
tuzlai kerületnek néhány falujában  az idősebbek 
kijelentették, hogy a szultántól mindeddig nem 
kaptak parancsot a fegyverfogásra,  pedig mig ez 
meg nem történik, addig nem vonhatják el falube-
lieiket békés foglalkozásuk  mellől. 

A katliolikusok számos nahiában kimondották, 
hogy mindenféle  mozgalomtól határozottan tartóz-
kodni fognak.  Egy katholikus barátról pedig Liw-
nóból az a hir, hogy sereget állított össze tisztán 
katholikusokból,] akik el vannak határozva a har-
cot Hadzsi Loja bandáival a maguk szakállára meg-
kezdeni. 

Hadzsi Loja ezek után szükségesnek látta sze-
mélyesen megjelenni a vidéken, hogy a bátortala-
nokba lelkesedést öntsön , az ingadozókat mege-
rősítse, és valamennyit háborúra izgassa. E hó 3-
ikán Hadzsi Loja már uton volt és 6-áig néhány 
bandája már fegyverben  áll. 

Nem volt rest ezalatt a vezér kollegája Pe-
tranovics sem, a ki a rábízott görög-katholikus nép-
séget igyekezett ügyüknek megnyerni. Már 4-én 
jelentette, hogy Bosznia „szerbjei" mint egy em-
ber fognak  harcolni a mohamedánok sorai közt. 
Aug. 8-án pénzzel jól ellátva, Loja, Osmán aga, és 
egy verzió szerint l'etrovics is Vrandukba mentek, 
itt ütötték fel  a a fölkelők  főhadis2állásukat.  Oda 
érkezett az ismert Rusztánbég Djolangits is, a ki 
Derventből 200 főnyi  csapatot hozott magával. 

Vrandukba hir szerint jelentékeny erő kon-
centráltatott, 14 tábor musztehafiz,  2 zászlóalj Il-od 
osztályú redif,  6 osztály keresztyén u. n. önkény-
tes, 400 „katanasz" (lovas) 8 löveggel, összesen 
mintegy 7— 8 ezer ember. 

Hir szerint, egy magasabb török katona, aki-
nek rangja ugy mint neve gondosan titkoltatik, 
lelke az egész vranduki tábornak." 

Mint már jelentettük, a vranduki tábor dicső-
sége gyorsan végett ért, — a zsepcsei csata óta a 
vranduki tábor nem létezik többé s Hadzsi Loja 
most már ismét Szerajevoban van serege romjaival 
együtt. 

llécs, aug. 13. A „Tagblatt" irja ; Hirlik, hogy 
megtétettek a kellő intézkedések az iránt, misze-
rint Szerbia és montenegró határozott nyilatkozat-
tételre kényszeríttessenek. Hir szerint a külügymi-
nisztérium a boszniai politikai ügyekre nézve a fő-
hadiszállással direkt összeköttetésben van. Ha Szer-
bia nyilatkozatai nem nyújtanának oly kezességet 
mint a minőt Ausztria Magyarország követel, az 
esetre már most tétetnek alkalmas előkészületek, 
hogy megéreztessék Milán fejedelem  kormányával 
az osztrák-magyar politika súlyát. 

Bécs, aug. 13. A Szapáry gróf  parancsnoksá-
ga alatt álló 20-ik hadosztály rendkívüli fáradsá-
g-ős, folytonos  zivatar által megnehezített ut után 
f.  hó 10-én Dolne-Tuzláig érkezett. A két Tuzla 
közt Glubaje környékén Szapáry nagyszámú fel-
kelőkre akadt, kik közt zvorniki rendes katonaság 
volt. — 11-én a lázadók támadólag léptek fel,  de 
nagy veszteséggel visszaverettek. Az alatt azonban 
teljesen kifogytak  csapataink az élelmiszerekből, 
miután az összes teherhordó lovak a rosz uton 
tönkre mentek,;a'miért is Szapáry elhatározta, hogy 
a csapatokat Gracánicára vosszavonja. Tegnap";ér-
keztek a nagyon kifárasztott  csapataink Gracani-
cára és érintkezésbe léptek Dobojnon át a hatodik 
hadosztálylyal. 

llécs, aug. 13. A „Pol. Corr." jelenti Kon-
stantinápolyból: Az orosz gárdának Odesszába való 
szállítása, hir szerint aug. 19-ikén veszi kezdetét 

hosszat tart egy-egy sereg elvonulása. A hol le-
hullanak : gyökeréig letarolják a növényzetet. 

De nem csak a földmivelő  vetése, ültetvénye, 
ellen támadnak ily ellenségek. Afrika  vizdus al-
földéin  a Tsaltsalya (Glossina morsitans) a nomá-
dok csordáit gyilkolja meg. Ennek egyik rokona 
a kolumbácsi légy, hazánkban (Karansebes, Orsova 
vidékén) pusztítja esős években a faluk  szarvas-
marháit. 

A7. iram szarvast hazájának hideg klimája 
nem védi meg, hogy egy északi szunyogfaj  tojásait 
bőre alá ne rakja, hogy a lcinzott állat saját vérén 
növelje fel  ellenségeit. 

De a természet fentartja  az erők egyensúlyát 
mindenhol. Még növényeknek is jutott szerep a 
hatalmas ellenség kiirtása közül. Több gombafaj 
nevét is onnan nyerte, hogy rovarirtó. Számos bo-
gár aztán maga tör rokonai életére. A rovarvilág 
s a s-a, a szitakötő is nevezetes szerepet játszik. 
R á is van teremtve, vagy Darwin szerint: „oda-
fejlődött."  Tud repülni előre, hátra, oldalt, le és 
fel.  Az emlősök között is hatalmas ellensége van 
pl. a hangyáknak. De leghatalmasabb ellenségek 
a madarak ; hol az embert és más állatot elhagyják 
fe  gyverei, ott ők teljesitik kötelességüket. 

Azonban az annyira rettegett, üldözött rovar-
világnak is meg van pótolhatlan szerepköre a ter-
mészet háztartásában. 

Bár mily kártékony is pusztításuk magában 
véve, egészben véve a természet áldásának tekint-
hetők. Rendeltetésük : a f ö l d n e k  é s l é g n e k 
t i s z t í t á s a . A hol egy állat elhull, valami élő 
meghal, ott megjelennek a mászó és repülő csapa-
tok. S elkezdőnek vágni, rágni, tépni, mig csak 
.1 fehér  csontok maradnak. Egy hét sem telt el, a 
hulla máris eltűnt; léteit adott egy millió uj lény-
nek : de a halálos gázok ki vannak irtva, visszave-
zetve az élet nagy körfolyamába. 

A porta még folyvást  csapatokat szállíttat a görög 
határra. Anglia azt igyekszik a portánál kieszkö-
zölni, hogy neki a Dardanella erődök megszállása 
engedtessék meg. Savfet  basa nagyvezér Anglia 
e kérelmére hajlandónak mutatkozik, de a szultán 
mit sem akar róla tudni. 

Konstantinápoly, aug. 13. Ide érkezett hirek 
szerint a felkelő  lakosság által megválasztott kor-
mányzó-bizottság megbízta az általa kinevezeti 
kormányzót, Haüz basát, hogy siessen az osztrák 
magyar csapatparancsnok elé és kérjen elnézést a 
lakosság részére. — Itt a legutóbb ide érkezett 
jelentések szerint a felkelőknek  további fegyveres 
ellenállását lehetetlennek tartják. Mehemed Ali 
basa a lakosság megnyugtatására a porta által 
boszniai biztosnak neveztetvén ki, azonnal el is 
megy oda. 

Haromssékmegye közigazgatási bi-
zottsága t. hó 13 tartott üléséből 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  mult számunk-
ban közölt jelentése tudomásul vétele után több 
tanügyi darab referáltatott,  melyek közül felemli-
tést érdemelnek a következők : 

a.) A helybeli, gazdászati szakosztállyal kap-
csolatos törvényhatósági felső  népiskola gondnok-
sága nevezett tanintézet kül- és beléletében szer-
zett tapasztalatai nyomán meggyőződvén a felől, 
hogy bár ezen iskola az általa felmutatott  szellemi 
eredmény tekintetében a közvárakozásnak teljesen 
megfelel,  külhatását illetőleg azonban, m i n t f e l 
s ő n é p i s k o l a n e m c s a k k ü l ö n , d e a g a z -
d á s z a t i s z a k o s z t á l l y a l m e g t o l d v a 
s e m e l é g í t i k i n é p ü n k i g é n y e i t s igy a 
közel jövőben nem várható annak felkarolása,  nép-
szerűvé tétele. Ez okon a gondnokság célirányosnak 
látná a kérdéses felső  népiskolának polgári isko-
lává alakítását egyfelől  azért, mert e vidék lakos-
ságának túlnyomó része kenyeret adó pályára kény-
telen neveltetni gyermekeit; már 'pedig a felső  nép-
iskola nem lévén szerve3 összefüggésben  más fel-
sőbb tanintézetekkel a fennforgó  kívánatnak ele-
get nem tehet, sőt alkalmat szolgáltat arra, hogy 
az ottan tanulni kezdő növendékek zsákutcába jus-
sanak. Ezzel szemben a polgári iskola ily nehézsé-
get nem helyez kilátásba, mig másfelől  különösön 
az ily intézeteknél rendesen és rendkívül előadható 
hazai élő nyelvek elsajátithatása, ezen intézeteknek 
gymnasium, realiskola s gazdasági közép intézetek-
keli szerves összefüggése,  sőt bizonyos tantárgyak-
ból leteendő felvételi  vizsga után az egy évi ön 
kéntesség megnyerhetése, a növendékeknek vasúti, 
adóhivatali, pénzügyi, ..ipari, kereskedelmi pályákra 
előkészithetése szélesebb körű hasznosságot bizto-
sit, s élénkebb és általánosabban érzett szüksé-
get pótol. 

Ép ezért kéri az illető gondnokság vallás és 
közokt. m. kir. minister ur ő nmltgát, hogy átala-
kítást engedélyezni méltóztassék annyival inkább, 
mivel az uj berendezés az első évben a négy al-
sőbb polgári iskolai osztály egyszerrei életbe lép-
tetésével az eddiginél nagyobb költekezést nem 
igényelne s csak az 5 és 6-ik osztályok fokozatos 
beállításakor lenne szükséges az intézet költségve-
tését valamivel emelni. 

A bizottsági tagok többségének véleménye 
folytán  elhatároztatott, hogy az átalakítást tárgya-
zó kérelem pártolóan felterjesztessék  olyforrnán, 
hogy a polgári iskolának megnyitása már a jövő 
tanév kezdetén megtörténhessék. 

b.) A baróthi gazdászati szakosztálylyal meg-
toldott felső  népiskolához szükségelt melléképitke-
zések 4963 frtra  helyesbített költsége a jelenlegi 
kedvezőtlen pénzviszonyok [miatt az állami pénz-
tárból fedezhető  nem lévén," ezen összegből 1963 
forint  fedezésére  Baróth községe hivatott volt fel." 
Nevezett község kinyilatkoztatja, hogy a miután a 
kérdéses iskolára eddigelő már tizezer forintot  ál-
dozott, kimerültsége miatt ez idő szerint nem ajánl-
hat semmit. 

c.) A baróti f.  népiskolai tanitók az iránt fo-
lyamodván, hogy a Baróthon helyben három izben, 
Bölön és Köpec községekben két izben tartott 
tanitói gyülésekeni megjelenésűkért az államkincs-
tárból mint állami tanítóknak személyenként mind-
annyiszori egy-egy forint  napi dij és a két utóbbi 
községbeni megjelenésért 1 frt  50 kr, illetőleg 60 
kr fuvardíj  eszközöltetnék ; a közigazgatási bizott-
ság kérdéses iskola államiságát nem ismervén el 
a kérést a megye alispánjához tett tette át, az il-
letékes összegnek a megyei iskolai alapból leendő 
kiszolgáltatása végett. 

d.) A karatnai, kökösi, ilyefalvi,  dálnoki köz-
ségi népiskolák tanitóválasztási, illetőleg állandó 
sitási elnökök kiküldéseért folyamodván,  e célból 
Újvárosi József,  Hollaki Attila, Horváth László, 
Lázár Mihály közigazgatási bizottságitagok lettük 
az emiitett iskolákhoz kiküldve. 

Az uj képviselőház. 
in. 
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K Ü L F Ö L D . 

Marsé lh', aug. 14. Gambetta levelet intézett a 
varos republikánus köréhez melyben sajnálatát 
fejezi  ki, hogy most a várost meg nem látogatja. 
— Ha lejöhetett volna, ugy mond, alkalmat vett 
volna magának arra, hogy a köztársaság híveinek 
ajánlja az egyetértést, a törvény tiszteletét, a buj-
togatások megvetését, a közrend fenntartását,,  és 
köztársasági politika folytatását. 

lierlin, aug. 14. A socialista törvény melyet 
Poroszország a szövetségi tanács előtt indítványo-
zott 24 §. számlál, és a „Pr. Corr." szerint követ-
kezőket tartalmazza: Socialdemokratikus és com. 
munista egyletek, melyek a fennálló  állami és tár-
sadalmi törvények felforgását  célozzák, betiltatnak. 
Mindennemű egyletek és egyleti pénztárak az 
egész birodalom területén a fennálló  tilalmaknál 
fogva  a rendőrség által lefognak  foglaltatni,  mi-
helyest a tilalom véglegesen megerősíttetett. Ezen 
tilalom ellen az egyletek elnökei panaszt emelhet-
nek a birodalmi hivatal előtt, a mely az egyletek 
és egyleti pénztárak felett  áll. A birodalmi hiva-
tal az egyleti jog és sajtó feletti  felügyeletet  gya-
korolja és Berlinben székel, 9 tagból áll, kik kö-
zül legalább 5 államilag kinevezett birák lesznek. 
A birodalmi hivatal tagjai a szövetségi tanács ál-
tal választatnak és a császártól neveztetnek ki A 
birodalmi hivatal 5 tag jelenlétével határoz, ezek 
közül háromnak birói egyéniségnek kell lenni. A 
határozatok szabadon és véglegesen megalapítva 
hozatnak. Gyülekezetek, melyekről feltehető,  hogy 
az I. szakaszba foglalt  irányok uralganak, betiltan-
dók lesznek, feloszlattatnak  mindazon egyletek, 
hol ily irány nyilvánul. Ily gyűlésekkel egyértel-
műek a nyilvános ünnepélyek és csoportulások^, A 
tilalmat és feloszlatást  a rendőrség eszközli. A 
nyomtatványok az I. §-ban kijelölt irányban betil-
tandók. — Időszaki nyomtatványokra nézve a tila-
lom azoknak további megjelenésére kiterjesztett-
nek, az időszaki nyomtatványok betiltására a szö-
vetséges állam, hol a nyomtatvány megjelenik, más 
eseteknen a rendőri hatóság. A külföldről  érkező 
nyomtatvány betiltására nézve a birodalmi kancel-
lár illetékes. A többi büntetési határozatokat 
tartalmaznak azok ellen, kik tiltott egyletben mint 
elnökök, igazgatók, rendezők, ügynökök, szónokok 
pénztárnokok vagy azok, kik a tilos nyomtatvány 


